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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 oktober 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Explosiva varor - om införsel, smuggling och Tullverkets 
befogenheter, som innehåller en redovisning av uppdraget att utreda vissa frågor om 
brandfarliga och explosiva varor (Ju 2015:J). 
 

Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot att Tullverket erhåller de i promemorian 
specifikt utpekade och redovisade utökade befogenheterna, för att möjliggöra en mer 
ändamålsenlig och effektiv brottsbekämpning vid smuggling av explosiva varor.  
 

Bakgrund 

 
Promemorian redovisar de förslag och bedömningar som gjorts för att såväl handgranater 
och vissa andra brandfarliga och explosiva varor ska omfattas av den s.k. inregränslagen i 
syfte bland annat att minska spridningen av dessa varor och bekämpa gränsöverskridande 
brottslighet med sådana varor. Advokatsamfundet har tidigare inte haft någon erinran mot 
skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och har 
ansett att straffskalorna för sådana brott bör korrespondera med straffskalorna för brott 
mot vapenlagen.1  
 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 21 juni 2016 över promemorian Skärpta straff för allvarliga brott 
mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, liksom Advokatsamfundets remissyttrande den 7 mars 2014 
avseende delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7).   
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Synpunkter 

 
De utökningar av Tullverkets befogenheter och utredningsmöjligheter, som promemorians 
förslag medför, är naturliga och motiverade åtgärder för att lagstiftningen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) med dess nya förändringar ska erhålla den skyddsverkan som 
lagstiftningen avser. 
 
Det har tidigare konstaterats att de handgranater, minor och andra explosiva varor, som 
omfattas av förändringarna i LBE, har en möjlig farlighet som till och med är större än 
den hos de flesta skjutvapen, där potentialen för att skada och döda människor är mycket 
stor.  
 
De explosiva föremål, främst handgranater, som motiverade ändringarna i LBE, har 
kunnat konstateras vara tillverkade utomlands i de flesta fall och insmugglade i Sverige, 
vilket aktualiserar Tullverkets möjlighet till en effektiv tillsyn och kontroll inom ramen 
för den fria rörligheten av varor och den inre marknaden.  
 
Oaktat den omständighet att just handgranater och minor är explosiva föremål som faller 
under lagstiftningen kring krigsmateriel, ett område där Tullverket redan till del har de 
befogenheter som det nu föreslås en utvidgning för, avser det enbart utförsel av sådana 
föremål. Då regleringen avser att omfatta även andra explosiva varor och föremål som har 
motsvarande egenskaper, liksom smuggling och införsel av sådana varor och föremål, är 
den ändring av regelverket som föreslås motiverad. 
 
Även om det inte närmare går att uttala sig om hur stor omfattningen är i fråga om illegal 
införsel av explosiva varor av detta slag, såsom framgår av promemorian, utgör dessa 
föremål en avsevärd risk i samband med organiserad och annan grov brottslighet. Den 
påverkan som en utökning av befogenheterna har på den fria rörligheten av varor får 
därför vid en helhetsbedömning, anses vara proportionell. 
 
Mot bakgrund av de noggranna överväganden som ligger till grund för de förslag och 
bedömningar som görs i promemorian och de klart avgränsade föreslagna justeringarna 
och tilläggen i regelverket, som är del av förslaget för mer effektiva metoder för 
Tullverket, har Advokatsamfundet inget att erinra mot förslagen. 
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